دیدگاههای حقوق قضایی
دوفصلنامهی (علمی-پژوهشی) دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

این نشریه در پایگاه های استنادی زیر نمایه می شود:
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (:)ISC

www.isc.gov.ir

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

 بانک اطالعات نشریات کشور:

www.magiran.com

 پایگاه مجالت تخصصی نور:

www.noormags.ir

 مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری:

www.srlst.com

این دوفصلنامه به استناد مجوز شماره  3/27119مورخ  1390/12/24کمیسیون
بررسی نشریات علمی کشور ،با نام «دیدگاه های حقوق قضایی» و درجهی
علمی-پژوهشی منتشر میشود.

مقاالتی برای انتشار پذیرفته میشوند که محور پژوهش و تحلیل آنها
دیدگاههای قضایی در موضوعات حقوق مدنی ،کیفری ،عمومی و بینالملل
باشد.



مطالب مندرج در مقاالت ،دیدگاههای نویسندگان آنها است و لزوماً بیانگر نظرات دانشگاه علوم قضایی
و خدمات اداری نیست.



استفاده از مطالب نشریه با درج نام نویسنده یا نویسندگان و ذکر منبع مجاز است.



مقاالتی که مطابق با راهنمای تدوین مقاالت مندرج در این نشریه نباشند داوری نخواهند شد.



مقاالت رسیده به دفتر نشریه مسترد نخواهند شد.



فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی در تصحیح ،تلخیص و ویرایش مقاالت آزاد است.



باتوجه به اینکه تصمیم نهایی انتشار یا عدم انتشار مقالهها با هیأت تحریریه است ،پیش
از داوری و تصویب نهایی ،گواهی پذیرش صادر نمیشود.
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راهنمای تدوین مقاالت
با توجه به جایگاه علمی این نشریه ،تنها مقالههایی پذیرفته میشوند که عالوه بر داشتن محتوای علمی با
رعایت شرایط شکلی زیر نگارش شده باشند.
الف -شرایط نویسنده:

 .1نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به صورت کامل به فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 .2میزان تحصیالت ،رتبهی علمی ،گروه آموزشی ،رشتهی تحصیلی و دانشگاه محل خدمت به زبان فارسی
و انگلیسی نوشته شود.
 .3در مقاالتی که بیش از ی

نویسنده دارند ،باید نویسندهی مسئول تعیین شود (نویسنده مسئول می بایست

عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری باشد).
 .4نشانی پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود.
 .5شمارهی تلفن ،دورنگار ،کدپستی و نشانی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود.
 .6مقالههای برگرفته از پایان نامهها یا رسالههای دانشجویی با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است.
ب -شرایط مقاله:
 .1هر مقاله باید بخشهای اساسی زیر را دارا باشد :چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر  250کلمه) ،واژگان
کلیدی فارسی و انگلیسی (حداقل  3و حداکثر  5واژه) ،مقدمه ،متن اصلی ،روشها ،نتیجهگیری و فهرست
منابع.
 .2مقاله با قلم  B Zar 12با رعایت فاصلهی  1 cmدر قالب  Microsoft Word 2007به باال در حداقل  10و
حداکثر  25صفحه تایپ شده باشد.
 .3مقاله باید حاصل مطالعات ،تجربهها و پژوهشهای نویسنده بوده و متضمن دستاورد علمی جدید باشد؛
همچنین مقاله در نشریهی دیگری چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریهی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4ترجمهی متون بیگانه به عنوان مقاله پذیرفته نمیشود.
ج -شرایط استناد:
با توجه به پیروی این نشریه از روش «استناد درون متنی» ،رعایت شرایط زیر الزم است:
 اطالعات کتاب شناسی (فارسی و التین) در متن مقاله ،به صورت زیر ذکر شود( :نامخانوادگی نویسنده ،سال
انتشار ،شمارهی صفحه).

 در صورتیکه به ی

کتاب دارای جلدهای مختلف از ی

نویسنده ارجاع داده شود( :نامخانوادگی

نویسنده ،سال انتشار ،شمارهی جلد ،شمارهی صفحه).
 در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان ،نام آنها نیز ذکر گردد.
 در صورتی که به چند کتاب از ی

نویسنده با تاریخ انتشار یکسان ارجاع داده شده باشد ،نام کتاب نیز

اضافه گردد.
در صورت تکرار منابع ،به ترتیب زیر عمل شود:
 الف -در صورتی که منبع بیفاصله تکرار شود( :همان ،شماره صفحه). (Ibid, p.) /
 ب -در صورتی که منبع با فاصله تکرار شود( :نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه). (op.cit, p.) /
 در صورت استناد به سایتهای اینترنتی میبایست تاریخ مراجعه به سایت نیز ذکر شود.
کتابهای منبع باید به ترتیب زیر در کتابنامه (فهرست منابع) ذکر شوند:
 نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( ،سال نشر) ،عنوان کتاب ،مترجم :نام و نامخانوادگی مترجم ،تعداد
جلدها ،جلد مورد استفاده ،شمارهی چاپ ،محل نشرکتاب :نام ناشر.
مقالههای منبع باید به صورت زیر در کتابنامه (فهرست منابع) ذکر شوند:
 نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده( ،تاریخ انتشار مقاله) ،عنوان مقاله ،مترجم :نام و نامخانوادگی مترجم،
نام مجله ،دورهی مجله ،صفحهی اول و آخر مقالهی مورد استناد.
 منابع خارجی با ترتیب منابع فارسی و پس از آنها معرفی شوند.
نکته :معادل التین و عربی واژگان تخصصی در پرانتز و در متن ذکر شود.
د -نحوهی ارسال مقاله:
نویسندگان محترم میتوانند مقاله های خود را به روش زیر ارسال نمایند:
متن تایپ شدهی مقاله در قالب  Wordمیبایست به همراه تقاضای کتبی نویسندهی مسئول و تعهد وی مبنی
بر اصیل بودن مقاله ،عدم انتشار تمام یا بخشی از آن در نشریههای دیگر و عدم ارائهی همزمان به چند نشریه
به سامانهی نشریه به آدرس الکترونیکی www.jlviews.irارسال گردد.
الزم به ذکر است ،مقاالتی که از طریق سامانه مذکور به دفتر نشریه ارسال نشده باشند ،مورد بررسی قرار
نخواهند گرفت.
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